
Žádost o změnu způsobu výplaty dávky 
nemocenského pojištění pro klienty Sberbank 

(§ 110 odst. 7 zákona č. 187/2006 Sb.) 

 

B. Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění 

Upozornění 

 
O změnu způsobu výplaty je třeba požádat písemně OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel. Žádost lze odeslat elektronicky s uznávaným 

elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky či písemně poštou (případně osobně předat na příslušnou OSSZ). 

 

Dávky nemocenského pojištění se poukazují na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v České republice. Uveďte též specifický symbol, je-li 

k Vašemu číslu účtu přidělen. 

Na žádost pojištěnce se dávky nemocenského pojištění vyplácí v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. V 

případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady za doručení příjemce dávky. 

Na základě žádosti pojištěnce se dávky nemocenského pojištění vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty 

platí příjemce dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a 

stát banky v cizině, Id kód banky a typ Id banky (např. BIC SWIFT kód). 

Evidenční štítek 

1) Není-li přiděleno rodné číslo, uvede se evidenční číslo pojištěnce. 
2) Hodící se označte x a doplňte další údaje. 

Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno 

A. Identifikace pojištěnce 

Příjmení Jméno Datum narození Rodné číslo 1) Titul 

………………………………………………………………………… 
Datum a podpis pojištěnce 

Dávku žádám vyplácet následujícím způsobem 2): 

Poštovní poukázkou na adresu v ČR 

Ulice Číslo domu Obec PSČ 

Poukázáním na účet v ČR 

Předčíslí Číslo účtu Kód banky Specifický symbol 

Poukázáním na účet u banky v zahraničí 

IBAN Číslo účtu 

Typ ID banky Název účtu příjemce 

Ulice Číslo domu Obec PSČ Stát 

ID kód banky 

Název banky v zahraničí 

Druh dávky 2): nemocenské otcovská 

ošetřovné dlouhodobé ošetřovné 

peněžitá pomoc v mateřství 

Dávka ode dne 

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 
 

Číslo účtu u Sberbank 


